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 العشرون الحمقة                  من كتابات الرسل األوائل                    برنامج أنوار كاشفة      

 
من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 

لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما دة، شرحوا فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل عدي
   مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 
مستمعي الكريم، لقد تعامل اهلل مع اإلنسان منذ أن خمقو، بوسائل وطرق عديدة، وأرسل لو األنبياء، كما ذكرنا في لقاء األسبوع 

اإلنسان عمى ىذه األمور، بل حرص عمى إقامة عيد بينو وبين اإلنسان. وىذا العيد الماضي. لكن اهلل لم يقتصر في تعاممو مع 
 كالميثاق الذي يربط بين شخصين متعاقدين. 

 
عن العيد القديم والعيد الجديد، لكن ىل تراك تعمم ما ىو الفرق بين ىذين العيدين؟ إن تعبير العيد القديم رّبما سمعت صديقي 
مو اهلل قديمًا، أي قبل مجيء المخّمص يسوع المسيح، مع بني إسرائيل. أما العيد الجديد فيو الذي أقامو يشير إلى العيد الذي أقا

ونظمو، وىناك فروقات ىامة بين العيد القديم والعيد الجديد. األمر إن لكل عيد مقتضياتو . بو المخّمص المسيح مع كل من يؤمن
 قائاًل:  عندما كتب ،ذي شرحو لنا كاتب سفر العبرانيينال

 
ُل ِباَل َعْيٍب َلَما ُطِمَب َمْوِضٌع ِلثَاٍن. أَلنَُّو َيُقوُل َلُيْم اَلِئًما:» ُل َمَع َبْيِت »َفِإنَُّو َلْو َكاَن ذِلَك اأَلوَّ ، ِحيَن ُأَكمِّ ُىَوَذا َأيَّاٌم تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

َيْثُبُتوا  َكاْلَعْيِد الَِّذي َعِمْمُتُو َمَع آَباِئِيْم َيْوَم َأْمَسْكُت ِبَيِدِىْم أُلْخِرَجُيْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر، أَلنَُّيْم َلمْ  الَ  ْيِت َيُيوَذا َعْيًدا َجِديًدا.ِإْسرَاِئيَل َوَمَع بَ 
. أَلنَّ ىَذا ُىَو اْلَعْيُد الَِّذي َأْعَيُدُه َمَع َبْيِت ِإْسرَ  : َأْجَعُل َنَواِميِسي ِفي َعْيِدي، َوَأَنا َأْىَمْمُتُيْم، َيُقوُل الرَّبُّ اِئيَل َبْعَد ِتْمَك اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ

ْم أَلنِّي َأُكوُن َصُفوًحا َعْن آثَاِمِيْم، َواَل َأْذُكُر َخَطاَياىُ  ..ِفي َأْذَىاِنِيْم، َوَأْكتُُبَيا َعَمى ُقُموِبِيْم، َوَأَنا َأُكوُن َلُيْم ِإلًيا َوُىْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعًبا.
َل. َوَأمَّا َما َعَتَق َوَشاَخ َفُيَو َقِريٌب ِمْن االْضِمْحاَللِ « َجِديًدا»َفِإْذ َقاَل «. َوَتَعدَِّياِتِيْم ِفي َما َبْعدُ  -8:7)الرسالة إلى العبرانيين«َعتََّق اأَلوَّ

 .فابقوا معنا أعزائي فرق بين العيدين القديم والجديد،سنتأمل بيذه اآليات اليامة، وندرس ال .(01-02، 01
 

مستمعي العزيز، قبل أن نتحّدث عن الفرق ما بين العيدين القديم والجديد، ال بّد لنا أن نشرح باختصار شديد عن خصائص العيد 
 يا ــــي عمى رأســـــــتأتى، و ــــئيل من خالل النبي موسي إسراالقديم. فمقد كان العيد القديم ىو عيد الناموس أو الشريعة التي أعطاىا اهلل لبن
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تي يجب أن الكثيرة المختمفة التي تنّظم شؤون الحياة العممية والجوانب األخالقية الوكان ىذا العيد يتضمن الشرائع الوصايا العشرة. 

تكّفر عن خطايا الشعب. وكان يجب  . لكن األمر األساس في ىذا العيد كان تقديم الذبائح الحيوانية التييسمك عمى ضوئيا الشعب
ولقد كان المسؤول عن تقديم ىذه الذبائح سبط أو عشيرة الوي، التي منيا قّدم ىذه الذبائح في مكان العبادة في الييكل بأورشميم. أن ت  

ّدم ومتى، وكيفية التطيير. الذبائح وكيف يجب أن تقيخرج الكينة ورئيس الكينة. وسّنت الشريعة كل المراسيم التي تنّظم عممية تقديم 
 وما ىو دور الكينة ودور رئيس الكينة. 

 
ن لم  لكن األمر اليام أن ىذا العيد كان عيدًا شرطيًا ما بين اهلل وشعب إسرائيل، فإن سمكوا بموجب بنود ىذا العيد باركيم اهلل، وا 

ُل ِباَل َعْيٍب َلَما ُطِمَب َمْوِضٌع ِلثَانٍ »يسمكوا ألدانيم اهلل. وليذا قرأنا قول كاتب سفر العبرانيين:  والعيب ىنا، أن « َفِإنَُّو َلْو َكاَن ذِلَك اأَلوَّ
ن اإلنسان أل ، والسببومن الطبيعي أنو عندما يكون االعتماد عمى اإلنسان يفشل العيدىذا العيد يستند عمى اإلنسان وليس عمى اهلل. 

 أن يسمك بموجب شريعة اهلل. بالتالي ، وال يستطيع بطبيعتو ىو خاطئ
 

ُل َمَع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َوَمَع َبْيِت »َيُقوُل َلُيْم اَلِئًما: أَلنَّوُ وليذا تابع كاتب سفر العبرانيين قائاًل:  ، ِحيَن ُأَكمِّ ُىَوَذا َأيَّاٌم تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ
َأَنا ُتُو َمَع آَباِئِيْم َيْوَم َأْمَسْكُت ِبَيِدِىْم أُلْخِرَجُيْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر، أَلنَُّيْم َلْم َيْثُبُتوا ِفي َعْيِدي، وَ اَل َكاْلَعْيِد الَِّذي َعِممْ  َيُيوَذا َعْيًدا َجِديًدا.

مردىم عميو عيده معيم بسبب ت أنيى اهللإن شعب إسرائيل إذن لم يثبت في عيده الذي أقامو معو اهلل. وليذا  .«َأْىَمْمُتُيْم، َيُقوُل الرَّبُّ 
دانتو ليم. و   كان يجب أن يقوم اهلل ببدء عيد جديد مع اإلنسان. ليذا وا 

 
ن ىامتان أخبرنا عنيا كاتب سفر االعيد الجديد الذي أقامو اهلل مع اإلنسان؟ ىناك ميزتىذا مستمعي الكريم، لكن ما ىي مميزات 

أَلنِّي َأُكوُن َصُفوًحا َعْن »اإلنسان وخطاياه. وذلك عندما قال: : ىي أن اهلل ىو الذي سيغفر آثام العبرانيين. الميزة األولى اليامة
إن اهلل في ىذا العيد الجديد الذي أقامو مع اإلنسان، سيصفح عن خطاياه وآثامو،  «.آثَاِمِيْم، َواَل َأْذُكُر َخَطاَياُىْم َوَتَعدَِّياِتِيْم ِفي َما َبْعدُ 

 يذكرىا البتة.  وال يعود
 

أي أخذ ىذا األمر؟ لقد تّم من خالل المخّمص يسوع المسيح وموتو الكّفاري عن خطّية اإلنسان عمى الصميب.  تمّ كيف لكن 
وليذا عندما يؤمن اإلنسان الخاطئ بموت المسيح المسيح بموتو عقاب خطايانا، لكي نستطيع أن نحصل عمى غفران اهلل الكامل. 

 الصميب، يصفح اهلل عن آثامو، ويغفر خطاياه. البديمي عنو عمى 
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: َأْجَعُل َنَواِميِسي ِفي َأْذَىاِنِيْم، »أما الميزة الثانية التي تحّدث عنيا كاتب سفر العبرانيين ليذا العيد الجديد. فيي:  َيُقوُل الرَّبُّ

لقد كانت ىذه نبوءة تحّدث بيا النبي إرميا في العيد القديم، أن اهلل  .«وَن ِلي َشْعًباَوَأْكُتُبَيا َعَمى ُقُموِبِيْم، َوَأَنا َأُكوُن َلُيْم ِإلًيا َوُىْم َيُكونُ 
ألنو والسبب لن يطمب منيم االلتزام بشريعتو،  وفي ىذا العيد الجديد ، وأيضًا مع البشر جميعًا.سيقيم عيدًا جديدًا مع بيت إسرائيل

 لو شعبًا. كون ليم إليًا وىم يكونون سيكتب ىذه الشريعة في قموبيم وأذىانيم، وعندىا سي
 

كيف تتم ىذه النبوءة؟ تتم عندما يؤمن اإلنسان كما ذكرنا بفداء المسيح لخطاياه، عندىا يسكن روح اهلل القدوس في داخمو، أي لكن 
هلل بحاجة لكي يفرض في قمبو وفي ذىنو، وىكذا يصبح خميقة روحية جديدة، ويغدو بالتالي من أوالد اهلل، ومن شعبو. أي ال يعود ا

 عميو شريعتو من الخارج ألنو يختبرىا في داخمو. 
 

بالسير حسب  شرائعو؟ إذن أنت تحاول أن تعيش بحسب قوانين العيد القديم ىل ما زلت مستمعي تعتقد أنو بإمكانك إرضاء اهلل 
ل في العيد الجديد الذي أقامو اهلل مع كل . لكن إذا آمنت بالمخّمص المسيح تدخالعبرانيينسفر زال واضمحل كما ذكر كاتب  الذي

  البشر. وىكذا تحصل عمى غفران خطاياك، وتصبح من أوالد اهلل، وتنال الحياة األبدية. فيل تراك تؤمن؟ 
  

 
 


